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Nu este aici; a înviat după cum 
zisese.

Veniți de vedeți locul unde 
zăcea Domnul ! 

Matei 28:6

La  Mulți  Ani  2021 !
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ROMÂNIA PENTRU HRISTOS
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„Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul 
secerișului să scoată lucrători la secerișul Său!” (Luca 10:2)

„…Însuflețește-Ți lucrarea în cursul 
anilor, Doamne! Fă-Te cunoscut în 
trecerea anilor! Dar, în mânia Ta, adu-Ți 
aminte de îndurările Tale!” (Habacuc 
3:2b)

Lăudați pe Domnul !
În numele colectivului de 

conducere al acestei Misiuni, dorim 
să adresăm o urare de har și pace, 
de bucurie și speranță, tuturor 
colaboratorilor noștri, împreună cu 
rugăciunea ca Tatăl nostru ceresc să 
vă dea Glorioasele Lui binecuvântări. 
Pare așa stingheră urarea „La Mulți 
Ani” dată celor ce moștenesc de fapt 
veșnicia, dar în călătoria noastră pe 
pământ o repetăm la fiecare hotar 
al anilor cu dorințele de bine pe 
care le nutrim în sufletele noastre, și 
ne bizuim pe credincioșia atât de 
mare a Domnului Isus Hristos.

Astfel, ne rugăm și dorim ca 
anul 2021 să fie un an de îndurare 
al Domnului, un an în care 
Evanghelia Împărăției Lui să fie 
vestită cu putere pretutindeni pe 
pământ și în mijlocul poporului 
român, să fie un an în care bucuria 
Domnului să fie tăria noastră, un 
an de veselie pentru cei credincioși 
ai Săi, un an în care flamurile oștirii 
Sale răscumpărate să fâlfâie cu mult 
avânt în întreaga lume.

Ne rugăm și dorim ca în anul 
acesta Cuvântul lui Dumnezeu să 
ne umple ființele de înțelepciunea 
Sa curată ș i de cunoașterea 
Domnului Isus, iar ochii inimii 

noastre să fie luminați de Duhul 
Său cel Sfânt ca să vedem bogăția 
slavei moștenirii Lui în sfinți. Astfel, 
anul acesta să fie un an de 
răspândire a Evangheliei, an de 
jubileu al harului, an de arături 
adânci și semănături bogate, pentru 
un mare seceriș de bucurie și viață 
nouă în Duhul slavei.

Ne rugăm și dorim ca Bunul 
Dumnezeu să ne ajute să fim acea 
„rămășiță de robi izbăviți,” despre 
care scrie Sfânta Carte, „rămășița 
slabă a lui Israel” care-L așteaptă 
pe Domnul. La prima Sa venire, 
lumea întreagă alerga în forfotă și 
zor; a fost totuși o Marie care 
aștepta Nașterea, un Iosif  care se 
grăbea spre un adăpost pentru 
Domnul, și doar niște păstori care 
au auzit vestirea îngerului, doar 
niște magi din depărtare care au 
înțeles graiul stelei. Și din tot 
Ierusalimul, doar un Zaharie și o 
Elisabetă, un bătrân Simeon și o 
Ană, așteptau mângăierea lui 
Israel. Nu mulți... Dar aceștia 
puțini au lăudat pe Domnul, s-au 
bucurat ș i au preamăr i t pe 
Dumnezeu.

În vremurile acestea din urmă, 
de pandemie și pustie, de forfotă 
aticristică, să ne ajute Dumnezeu să 
fim printre cei puțini care-L 
așteaptă pe Mirele Preaiubit Isus! 
Ca Biserică a Sa, să ne ajute 
Dumnezeu să avem cuvintele: „Aud 
glasul Preaiubitului meu. Iată-L că vine!” 
(C. Cânt. 2:8).  Maranatha!  (vp)
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Anul 2020 a fost unul despre care unii spun că a afectat puternic 
întreaga omenire. Încă dintr-un bun început (Ianuarie/Februarie) am fost 
speriați de un virus despre care ni s-a spus că “ucide” fapt ce a dus ca în 
jumătatea lunii Martie toată suflarea omenească să fie forțat închisă în 
case, ferită astfel de primejdia morții. Totuși datorită îmbolnăvirii cu 
SarsCov-2, unii, mai slabi și vulnerabili, trecuți bine de a doua tinerețe, 
au pierdut lupta cu boala. Au murit unii din cei pe care i-am admirat și i-
am mai fi dorit printre noi. Pentru mine anul 2020 se încheie lăsându-mă 
cu un gust amar (amărăciune ce va trece) fiindcă socotesc că s-a plătit un 
preț prea mare în lume pentru o încercare nereușită de înlăturare a 
președintelui Trump. În tot acest timp (anul 2020) nu mi-am pierdut 
cumpătul, am căutat și continui să caut zilnic cu insistență să înțeleg ce ni 
se întâmplă... și înțeleg. Diavolul știe că mai are foarte puțină vreme, și ce 
face e îngrozitor, de necrezut. Sunt însă constant mulțumitor Domnului 
pentru că sunt mântuit, că sunt iubit și încă pot iubi. Încă nu mi-am 
pierdut gustul (pot gusta ce bun este Domnul!). Cu mirosul stau foarte 
bine: îmi miroase a fraudă în alegerile prezidențiale. 

În celelalte aspecte ale vieții mele încerc să mă pregătesc bine pentru 
noul an ce stă să înceapă, fiindcă prea des și prea insistent mi s-a spus că 
nimic nu va mai fi la fel după COVID 19, și vreau să fiu bine pregătit. Ca 
om sunt mai optimist de fel și de aceea îndrăznesc să spun că anul 2021 
va fi unul foarte bun și frumos ... așa cum au fost și ceilalți pe care 
Creatorul mi-a dăruit mie și acelor ce-L iubesc pe El. Iată argumentele 
mele:

1. Toate lucrurile lucrează înspre binele celor ce iubesc pe 
Dumnezeu (Rom. 8:28)

Fără a intra într-o exegeză profundă, nu e spațiu aici, dar profund 
spus eu cred că ceea ce va face din anul în care am intrat să fie bun, e 
felul în care noi vedem ce ni se întâmplă. Vor fi lucruri ce vor veni în 
viața noastră ca o imediată consecință a ceea ce alegem însă din ce în ce 
mai mult cred va trebui să trăim ce ceea ce alții vor alege pentru noi. Asta 
va fi teribil de greu pentru cei obișnuiți cu gustul libertății, de aceea când 
unele libertăți vor fi pierdute... rămân acestea trei CREDINȚA, 
NĂDEJDEA și DRAGOSTEA! Dragostea de Dumnezeu rămâne nu 
doar cea dintâi poruncă ci devine adevărata Stâncă și Suport! Deci doar 

Certitudini pentru un an necunoscut

Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Ce vezi, Ieremio?” Eu am răspuns: „Văd un 
veghetor.” Și Domnul mi-a zis: „Bine ai văzut, căci Eu veghez asupra Cuvântului 

Meu, ca să-l împlinesc.” (Ieremia 1:11-12)
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iubind pe Dumnezeu și scăldat în iubirea Lui vei putea vedea că tot ce 
vine pentru tine e bun, chiar foarte bun pe alocuri.

 2. Orce lucru El îl face frumos la vremea lui
Din contextul frazelor scrise și păstrate pentru noi în Eclesiastul 

3:1-11 vei putea înțelege de ce anul nou va fi frumos chiar și cu durerea 
despărțirilor. Te invit să citești cu atenție acest pasaj și vei înțelege de ce și 
2020 a fost frumos pentru copiii Domnului! Mi-ar place odată să scriu 
despre frumoasa vreme a strânsului de pietre!

3. Văd un veghetor…
„…Bine ai văzut căci Eu veghez asupra Cuvântului Meu ca să-l 

împlinesc” (Ier. 1:11-12). Cuvântul “veghetor” folosit în original are 
întelesul de TOIAG, toiag de migdal. Ieremia văzuse un TOIAG și un 
CAZAN... Cam despre asta e vorba în toată istoria poporului lui 
Dumnezeu: pe de o parte mereu un cazan ce dă să se reverse și gata să 
distrugă poporul Domnului, iar pe de altă parte toiagul biruinței mânuit 
de Marele Conducător ce Îsi va însoți poporul cu minuni și mare putere. 
N-am nici o teamă de ce va veni — Toiagul Lui mă mângâie, Toiagul Lui 
mă conduce, Toiagul Lui va despica marea cea mare, Toiagul Lui va face 
minuni pentru ai Săi! Oricât de înfuriat va fi cel rău autoritatea Toiagului 
de cârmuire îmi dă pace și liniște ... deși mărturisesc ușor mă tulbur 
câteodată.

Așadar, dragi cititori, bazat pe Scripturi și pe trăirea mea cu Domnul, 
vă pot asigura că dacă iubiți pe Dumnezeu, anul 2021 va fi pentru 
dumneavoastră unul bun și mereu îl veți vedea frumos. De ce? Pentru că 
Dumnezeu domnește și veghează la împlinirea Marelui Său Plan! Ești 
parte din Planul Său? 

 O subliniere în finalul acestor rânduri: Garanția pentru un an mai 
bun și minunat nu sunt urările tradiționale de Anul Nou, oricât de bine 
intenționați sunt cei ce-ți fac urări, ci de partea cui ești. Asigură-te că ești 
al Domnului, și ce urmează... lasă în seama Lui pentru că El are cu ai Săi 
„gânduri de pace și nu de nenorocire” garantându-le un viitor și o 
nădejde !!! Soli Deo Gloria !

Ovidiu Rauca, San Francisco, CA

„Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile!” (I Tes. 5:18). Aici e 
minunea harului. Noi întotdeauna lăudăm pe Domnul pentru că suntem în mâna 
Lui, și chiar orice ni se pare rău ajunge o binecuvântare!

Să privim la Domnul, și vom avea o nouă perspectivă a vieții. Încercările se vor 
preface în binecuvîntări, cuptorul ispitelor în grădină cu alei răcoritoare, norii de 
furtună în tabloul limpede al curcubeului. Dumnezeu Își arată bunătatea Sa în toate 
lucrurile. Oare putem să nu-I mulțumim pentru ele?
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Luca 1:26-38

Am primit încă odată harul să fim părtași celei mai extraordinare 
sărbători din istoria Universului: Aniversarea Întruparii Fiului lui 
Dumnezeu, sărbătoare în care, noi copiii lui Dumnezeu de pe întreg 
rotocolul planetei Pământ, Îl proslăvim pe Dumnezeu și scoatem în 
evidență mai mult ca oricând, dumnezeiasca Lui putere și întelepciune pe 
care le-a desfășurat de dragul nostru. Cu această ocazie, mai mult decât 
oricând, Dumnezeu vrea să fie proslăvit și prin preocuparea noastră, 
pentru cei ce sunt prinși în lanțul tradițiilor și al obiceiurilor de multe 
feluri.

Maria s-a bucurat când a primit mesajul harului printr-un înger. Și 
noi ne-am bucurat când Dumnezeu a trimes un mesager, prin care am 
primit mesajul harului. Acum e rândul nostru sa fim mesagerii Lui. 
Dumnezeu ne oferă această oportunitate unică, oportunitatea de a fi 
mesagerii Lui. Folosește experiența Mariei și experiența ta, și fi mesagerul 
lui Dumnezeu. Nu pierde această ocazie irepetabilă în felul ei:

I. Dumnezeu a trimes Mariei un mesaj personal (v. 26)
o Dumnezeu a vorbit Mariei în mod personal prin îngerul Gavril, trimes 

în acest scop. 
o Dumnezeu ne-a vorbit nouă, fiecăruia în parte și ne-a trimes mesajul 

Evangheliei prin cineva. Fiecare am înteles atunci că, acel cineva, ne-a 
vorbit din partea lui Dumnezeu.

o O întrebare pentru mine și pentru tine: Crezi că Dumnezeu poate și vrea 
să te folosească și pe tine, să fi mesagerul Lui, un mesager destoinic, care 
să duci mesajul Evangheliei la cineva anume cu ocazia acestor sărbători? 
Dacă “DA” – Pe cine a așezat Dumnezeu pe inima ta? - (Nu pierde 
ocazia)

II. Dumnezeu a trimes Mariei un mesaj plin de autoritate (v. 28)
o Maria a înteles mesajul îngerului: „ ... ţi s-a făcut mare har” (Luca 1:28) . 

Ea a înțeles că mesajul vine din partea lui Dumnezeu și l-a tratat ca atare.
o Noi am înteles așa cum a înțeles și apostolul Pavel că, Evanghelia 

propovăduită nouă este de obârșie cerească. (vezi Galateni 1:11).
o O întrebare pentru mine și pentru tine: Crezi că cei din vremea noastră 

Mesagerul  și  Mesajul
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vor pricepe că, mesajul Evangheliei transmis prin noi, (prin mine și prin 
tine) vine din partea lui Dumnezeu și-l vor privi cu seriozitate? Crezi că 
vor recunoaste ei că, noi suntem doar ambasadorii lui Dumnezeu care 
vestim Evanghelia Fiului Dragostei Lui, în puterea Duhului Sfant? Ai 
ocazia să verifici. (Nu pierde ocazia)

III. Dumnezeu a trimes Mariei un mesaj plin de Putere (v37)
o Maria a crezut mesajul Îngerului și a confirmat astfel că ne-a dovedit 

un mare adevăr: Cuvântul Domnului este viu și lucrător. P u t e r e a l u i 
Dumnezeu care a lucrat prin mesajul harului în viața Mariei „ …căci nici 
un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.” (Luca 1:37), — ne 
dovedește faptul că nu perlele noastre intelectuale au putere. Puterea lui 
Dumnezeu lucrează doar prin Cuântul lui Dumnezeu.

o Noi am crezut mesajul Evangheliei atunci când dragostea Domnului Isus 
ne-a căutat și ne-a găsit pe fiecare în parte. Noi toți recunoaștem astăzi că 
Duhul Sfânt a folosit mesajul Evangheliei. Puterea care lucrează 
mântuire în fiecare om se află în Evanghelia lui Christos.

o O întrebare pentru mine și pentru tine: Crezi că vrei să vezi, în mod 
proaspăt, personal, lucrarea puterii lui Dumnezeu prin mesajul 
Evangheliei transmis prin tine, prin folosirea oportunității pe care ți-o va 
oferi Duhul Sfânt atunci când îți va deschide o ușă de Cuvânt, cu ocazia 
acestor sărbători? Ai ocazia să verifici. (Nu pierde ocazia)

IV. Dumnezeu a trimes Mariei un mesaj care cere răspuns 
o Maria a înțeles urgența mesajului și a dat răspunsul favorabil si așteptat 

(Luca 1:38)
o Noi, fiecare, am înțeles urgența mesajului Evangheliei și am spus DA lui 

Dumnezeu
o O întrebare pentru mine și pentru tine: Crezi că oamenii vor pricepe 

urgența mesajului transmis prin noi? Vor întelege ei că Dumnezeu 
asteaptă un răspuns din partea lor și răspunsul este urgent? Ai ocazia sa 
verifici. (Nu pierde ocazia).

Mesajul Evangheliei transmis direct prin fiecare din noi sau prin 
ajutorul nostru financiar, ajutor care împuternicește pe alții să vestească 
Evanghelia în România și Moldova, cu ocazia acestor sărbători (și nu 
numai), aduce Glorie și Slavă lui Dumnezeu, prin salvarea de la pierzare 
veșnică, a celor de un neam cu noi.

Îl rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere să facem tot ceea ce suntem 
datori să facem, de dragul Domnului Isus.

 Costel Cristea 
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n Mulțumim Domnului 
pentru ajutorul dat în 
slujirea pe care o facem 
prin telefon sau pe teren 

în 11 localități. M-am 
rugat cu fiecare persoană 
în parte din toate 
localitățile, nu numai 
duminica ci și în cursul 
săptămânii, dimineața și 
în cursul zilei.

Una din marile dureri 
pentru mine a fost atunci 
când un prieten în vârstă 
de 70 de ani care a dorit 
mântuirea, a amântat până 
a fost prea târziu. Ultima 
oară când m-a căutat, a 
vrut cu disperare să se 
boteze, dar noi am fost în 

carantină și opriți să ne 
adunăm. Nu mai puteam face 
nimic. Din nefericire omul 
s-a îmbolnăvit de boala 

Covid-19 și pe data de 26 
noiembrie a decedat. O 
mare durere…
  Este greu să comunicăm 
prin telefon cu fiecare 
persoană separat, și 
așteptăm să ne reîntâlnim 
în casele de rugăciune a 
bisericilor, fără 
restricții. Dar chiar și 
așa, Cuvântul Evangheliei 
este viu și lucrător. La 
Humoreni, într-o seară s-a 
predat Domnului o femeie, 
care după ce a ascultat 
mesajul, când am întrebat 
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dacă are cineva întrebări, 
ea a început să plângă, și 
să se roage. Și-a înălțat 
înima către Domnul și a 
mărturisit că dorește să-L 
primească pe Domnul și să 
fie botezată. Slavă 
Domnului pentru puterea 
Cuvântului și a Duhului 
Sfânt!! Mai sunt încă două 
familii de prieteni care 
doresc să frecventeze 
biserica din Ilisești și 
alta la Solca. Slavă 
Domnului pentru înimile 
deschise care primesc 
lumina Evangheliei.

Toți credincioșii din 

cercul acesta pastoral vă 
salutăm cu Psalmul 
68:19-20, „Binecuvântat să 
fie Domnul, care zilnic ne 
poartă povara, Dumnezeu, 
mântuirea noastră.”  
Dumnezeu este pentru noi 
Dumnezeul izbăvirilor, şi 
Domnul, Dumnezeu, ne poate 
scăpa de moarte.

(Ghe. Greciuc, Suceava)

n Cu imaginile de la 
botezul pe care l-am avut la 
noi, dorim să vă mărturisim 
bucuria noastră că Duhul lui 
Dumnezeu e plin de putere și 
lucrează în mijlocul nostru. 
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Mulțumim lui Dumnezeu și 
pentru purtarea Lui de 
grijă arătată prin 
sprijinul dumneavoastră. 
Ca de fiecare dată, 
ajutorul financiar ne este 
de mare folos, având în 
vedere situația familiei 
noastre. Ne rugăm în 

perioada aceasta grea și 
pentru dvs, iubiți frații 
din bordul de conducere, 
și voi toți frații care 
contribuiți pentru 
sprijinirea lucrătorilor 
din România, ca Domnul să 
vă păstreze sănătoși în 
credință, să vă întărească 
trupește, să vă umple 
inimile de pace, de 
nădejde și de dor în 
așteptarea revenirii 
Domnului Isus. Cu prețuire 
în Cristos Isus, Domnul 
nostru! 

(Dan Ciutac, împreună cu 
familia bisericii din Ocna 

Șugatag, Maramureș)

n Câteva activități din 
cadrul bisericii și misiunii 
„Speranța”, Drăgănești Olt. 
Am lucrat în continuare chiar 
și în timpul acestei 
pandemii, dar într-un mod 
diferit. Biserica se 
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a

ROMÂNIA PENTRU HRISTOS
P.O. Box 2329, Pleasant Hill, California 94523

„Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul 
secerișului să scoată lucrători la secerișul Său!” (Luca 10:2)

întâlnește în cursul 
săptămânii în grupele mici 
vinerea, duminica dimineața 
și seara. Programele 
bisericii au fost transmise 
online pe grupul și pe pagina 
de facebook a bisericii. Ne-
am bucurat să observăm că 
majoritatea membrilor 
bisericii participă online la 
aceste programe. De asemenea 
în grupele mici se realizează 
o comunicare on-line, prin 
întermediul aplicațiilor 
zoom, whatsapp sau skype.
În cadrul acestor întâlniri 
de grup mic dorim să vedem 
oameni care se maturizează în 
credință, numărul 
credincioșilor crește și cei 
care simt chemarea intră în 
slujirea Domnului. 
Comunicarea surorilor a 
continuat pe grupuri de 
whatsup. De asemenea în 
fiecare seară de la ora 21.00 
un grup de surori se roagă  
pentru țara noastră și pentru 
ca să trecem cu Domnul prin 
această perioadă grea.

Menționez câteva lucruri 
mărunte dar cu mare 
însemnătate: Am întâlnit un 
om într-o parcare  și m-a 
rugat sa-l ajut sa-i 
porneasca mașina. Avea nevoie 
de curent de la baterie. După 
ce am rezolvat problema și 
mașina i-a pornit, l-am 
întrebat dacă a fost o 
coincidență faptul că m-am 
întâlnit cu el și l-am ajutat 
să pornească mașina, la care 
el mi-a spus că nici vorbă de 
coincidență, ci Dumnezeu a 
făcut posibil să mă întâlnesc 
cu el, să-l ajut și 
bineînțeles să-i spun că are 

nevoie de pocăință. Am avut 
ocazia să-i împărtășesc 
Evanghelia și se pare că omul 
a înteles. Rugați-vă pentru 
el. De asemenea m am întâlnit 
cu o veche cunoștiință și i-a 
părut așa de bine că ne-am 
întâlnit și a început să-mi 
spună ca nu are pe nimeni, că 
se simte singur, că are 
nevoie de Dumnezeu, și că 
înțelege că trebuie să facă o 
schimbare în viața lui. 
Rugați-vă și pentru acest om 
ca Domnul Isus să-i deschidă 
înima pentru Evanghelie.

(George Șerban, Craiova)

n Salutăm lucrarea noilor 
lucrători din misiunea 
noastră, și amintim lucrarea 
pe care o face fratele Tudor 
Dumitru, de la Cluj, care la 
vârsta sa înaintată, este 
dedicat evanghelizărilor de 
la persoană la persoană chiar 
și în timpul acestor 
restricții pandemice în care 
trăim. De asemenea, fratele 
Suciu Valeriu din județul 
Sălaj, care pe lângă 
construcțiile de acoperișuri 
la casele de pe Valea 
Someșului folosește orice 
ocazie ca să ducă mărturia 
Evangheliei în casele 
oamenilor.
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—„De ce nu te duci tu la părinții mei la Tariverde?” i-a sugerat 
tatălui meu mama. „La ei nu a fost secetă și au recolte bogate acolo”. 
Suna ca atunci când Iacov i-a trimis pe fii săi în Egipt. 

Tata s-a sfătuit cu alți săteni, ca să nu meargă singur, și au plecat în 
Dobrogea ca să cumpere cereale. Avea douzeci și cinci de ani, om cu 
armata făcută, antrenat din plin în fluxul vieții familiei, și trebuia să facă 
ceva în această situație.

Tata povestea că atunci când a ajuns la socrii lui în Tariverde era 
într-o miercuri seara. Celor de la Tariverde nu le prea păsa de seceta din 
Oltenia. Ei mergeau la biserică și la mijlocul săptămânii, miercuri seara. 
Așa că, după cum povestește tata, „când am ajuns acolo prima dată ne-au 
chemat la biserică”. Ei, care veniseră acolo după cereale, și-au zis în sinea 
lor: „Pentru asta am parcurs noi câteva sute de kilometri, ca să mergem la 
biserică?” Poate și-au zis în sinea lor că aveau biserici mult mai aprope de 
ei nu la sute de kilometri. Dar pentru grâu și porumb făceam orice 
atunci, cu atât mai mult să mergem la o biserică, a adăugat tata cu umor 
când își depăna amintirile din aceea vreme. Poate că aceștia care merg la 
biserică miercuri seara vor fi mai credincioși și vor avea milă de noi să ne 
dea ceva grâu și porumb, continua tata cu raționamentul lui. Așa că au 
mers la biserică în aceea miercuri seara. 

Spre marea lui surpriză, nu numai că era miercuri seara și mergeau 
la biserică, dar numai a biserică nu arăta locul unde s-au dus. Nu tu 
icoane, nu cruce, nu odăjdii, nu preot, nu tămâie, ci o simplă casă ca 
toate casele din jur. Ceea ce știa el despre biserică nu se potrivea deloc cu 
ceea ce vedea în acele momente cu ochii lui. El știa că biserica era o 
clădire specială cu multe turnuri înălțate spre cer deasupra acoperișului și 
care se termina cu niște cruci impunătoare. In acest caz, o plăcuță 
identifica această casă particulară ca fiind „Biserica Creștină Baptistă din 
Tariverde”. Aceasta a mărit și mai mult curiozitate tatei și a tovarășilor lui 
de drum. 

A fost pentru prima dată în viața lui când a auzit și a văzut așa 
ceva. A uitat în cele momente pentru ce se găsea acolo, mărturisea el. A 
uitat de grâu și de porumb. A fost o stare de reacție involuntară atât de 
importantă și de adâncă semnificație încât tata a fost absorbit total. În 

O Epistolă Vie, Văzută și Citită de Toți Oamenii
(Continuare la numărul anterior) …………..…Episodul VII

La  Tariverde
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acele momente nici nu și-a putut explica ce se petrece cu el și nici nu a 
încercat. Era în afara controlului situației. 

„O sală, nu prea mare, era plină de bărbați și femei care cântau 
niște cântece pe care nu le-am auzit niciodată. După aceea, un bărbat s-a 
dus în față, a deschis o carte pe care a numit-o Sfânta Scriptură sau 
Biblia, și a citit o isorioară despre un tată care avea doi fii, și cum cel mic 
la un moment dat în răzvrătirea lui i-a cerut tatălui partea lui de avere și 
a plecat de acasă. A cheltuit tot ce a avut cu prietenii și a ajuns să lucreze 
la porci pentru a-și întreține existența. Până la urmă s-a gândit să se 
întoarcă acasă la tatăl său și să-și ceară iertare, iar tatăl l-a primit înapoi 
cu bucurie și cu mari onoruri”. 

Aceasta a fost descrierea pe care ne-a făcut-o tata despre ce a auzit 
citidu-se acolo în aceea seară (Luca 15:11). 

De aici a început viața lui de credință.

Din cartea „Haralambie Ploscariu - Un om simplu cu o chemare Inaltă”; Editura 
Agape, Făgăraș, Romania, pp. 55-56;    autor, Zach Ploscaru. 

Scutul credinței
(Efeseni 6:16)

Apostolul Pavel nu căuta un scut împotriva 
falimentelor, ci un scut împotriva pesimismului 
care se naște din situațiile falimentare, pesimism 
care îngheață sufletul omenesc.

Apostolul Pavel dorea un scut, nu doar 
împotriva loviturilor care produc răni, ci un scut 
care să-l ferească de starea aceea de moarte care 
se naște în rănire, în dorința de răzbunare.

Apostolul Pavel dorea un scut nu împotriva 
durerii, ci împotriva duhului de cârtire care se 
naște adesea în mijlocul durerilor.

Apostolul Pavel dorea un scut nu împotriva dezamăgirilor, ci 
împotriva amărăciunii care se naște în mijlocul stărilor de descurajare, 
împotriva cinismului care acrește laptele bunătății umane și tulbură 
toate fluviile blândeții sufletului omenesc.

Apostolul Pavel dorea un scut nu împotriva greutăților, ci împotriva 
fricii care se naște în mijlocul situațiilor grele, împotriva lașității și a 
infidelității în stările de cumpănă.

Apostolul Pavel nu dorea un scut al succesului, ci un scut împotriva 
mândriei care se naște în mijlocul succesului… (J. H. Jowett)
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„Grozave lcruri, urâcioase lucruri se fac în țară. Proorocii proorocesc neadevăruri, 
preoții stăpânesc cu ajutorul lor, și poporului Meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veți face 

la urmă?” (Ieremia 5:30).

Când am vorbit cu mulți despre realitățile ce le trăim astăzi, mai 
toți mi-au spus că ei nu au mai întâlnit așa ceva în viața lor. Aceasta poate 
fi adevărat, dar nu însemnează că este ceva nou. Dacă pandemia aceasta 
a fost, mai mult sau mai puțin creată de oameni pentru motive politice 
meschine, ea a fost permisă de Dumnezeu fiindcă El deja ne-a spus: „Tu 
singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredimcioșia 
ta, și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul, 
Dumnezeul tău, și să n-ai nici o frică de Mine, zice Domnul, Dumnezeul 
oștirilor.” (Ieremia 2:19). 

Dar pe fondul acestei pandemii și a efectelor ei politice asistăm la 
ceea ce Ieremia numea pe vremea lui, „grozave lucruri, urâcioase 
lucruri”. Deci, aceste lucruri la care asistăm în aceste zile nu sunt deloc 
noi. Au fost și pe vremea lui Ieremia, cu 700 de ani înainte de era 
noastră. Toate aceste orgii, și păcate pe care le vedem, sunt de când este 
omul. Ele sunt specifice naturii păcătoase a omului. Durerea mare, așa 
cum o exprimă Ieremia, constă în faptul că „proorocii și preoții sunt 
stricați; le-am găsit răutatea chiar și în Casa Mea, zice Domnul. De 
aceea, calea lor va fi lunecoasă și întunecoasă…” (Ieremia 23:11-12). 
„Toată alergătura lor țintește numai la rău, și toată vitejia lor este pentru 
nelegiuire” (Ieremia 23:10).

Să-l ascultăm și pe proorocul Osea cu situația de pe vremea lui:
„Ceata preoților este o ceată de tâlhari, care stă la pândă, săvârșind 
omoruri pe drumul Sihemului” (Osea 6:9). Aceasta este ceva incredibil, 
extraordinar, să auzi așa lucruri spuse despre „ceata preoților”.

Am înțeles că nu am mult spațiu la disoziție aici și vreau ca în 
concluzie să accentuez expresia proorocului Ieremia care vorbește pentru 

Dar ce veți face la urmă?
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Dumnezeu: „Și poporului Meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veți face la 
urmă.” 

Aș dori să mă adresez din inimă cititorilor acestui articol scurt. Am 
constatat cu durere că în poporul lui Dumnezeu, în Biserica lui Christos, 
în aceste zile se petrec aceleași lucruri „grozave,” lucruri „urâciose,” 
incredibile, lucruri pe care liderii le fac pe placul poporului nu în voia 
Domnului. Avem atâția pastori, preoți, etc. în aceste zile care slujesc pe 
placul oamenilor după jargonul „politic corect” fără să se gândească la 
consecințe, la ceea ce se va întâmpla la urmă. Întodeauna înainte de a 
scoate vorbe din gură sau de a face ceva practic să ne întrebăm care vor fi 
consecințele, ce vom face la urmă... 

Vorbeam cu soția înainte de a scrie aceste rânduri și ne gândeam la 
marea noastră responsabilitate, având în vedere cuvintele lui Dumnezeu: 
„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smerii, se 
va ruga, și v-a căuta Fața Mea, și se va abate de la căile lui rele, îl voi 
asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, și-i voi tămădui țara”. (2 Cronici 
7:14). Doamne ajută-ne.

Zach Ploscaru
   

            Aș vrea…
Mereu flămânzi și dornici de mai bine;
Aș vrea Isuse Doamne să fim dornici, doar... de Tine!
Si îmbuibați cum suntem de-atâtea bunătăți 
Să nu uitam să-Ți mulțumim ca alte dăți.

Ne iartă, Doamne, și ne strânge lângă Tine 
Că, anul ăsta a fost tare greu - iar anul care vine,
Nu pare mai voios și nici nu ne promite 
Prea multă pace... nici nu pare mai cuminte...

Se luptă cel căzut demult din strălucire 
Să strice oamenii - să-i ducă la pieire!
Și știm că vii ca să ne iei cum ai promis!
Că pentru noi și cruce și moarte ai învins!

Îți mulțumim de fiecare lucru ce ni-l dai;
Și Te rugăm ca pân la sfârșit, milă să ai; 
Suntem aproape de Venirea Ta pe nori...
Te așteptăm să vi, cu bucurie și fiori..
                                                   de Rodica Boțan
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Până Când ... Doamne? 
Habacuc 1:1-5
Proorocul Habacuc începe cartea lui cu un set de întrebări adresate direct lui Dumnezeu:  
„Până când voi striga către Tine Doamne, fără să ascuți?  Până când mă voi tângui Ție fără să 
dai ajutor?  Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și Te uiți la ndreptate?  Asuprirea și silnicia se 
fac sub ochii mei, se nasc certuri, și se stârnește gâlceavă.  De aceea legea este fără putere, și 
dreptatea nu se vede, căci cel rău biruiește pe cel neprihănit de aceea se fac judecăți nedrepte.” 
(Habacuc 1:2-4)  Nu știu exact situația în care se afla Habacuc, dar ce spune el seamănă foarte 
bine cu situația noastră de astăzi.  Și relel descrise de el parcă ar fi plângerile noastre de astăzi.  
După toată plângerea și întrebările ridicate, se pare că Dumnezeu nu-i răspunde la întrebările 
lui ci, mai degrabă îl attenționează că ceva mai rău va venii peste ei, atât de rău încât este de 
necrezut: „Aruncați-vă ochii printre neamuri, și priviți, uitați-vă și îngroziți-vă!  Căci în zilele 
vostre voi face o lucrare, pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti cineva!” (Habacuc 1:5)  Deci 
Dumnezeu nu-i răspunde la întrebările lui Habacuc, nu-i răspunde la rugăciunle lui pentru 
mult timp, ci din contră îl averizează să se aștepte la ceva incredibil de rău.

Aici vreau să plasez o întrebare pentru cititor:  Este bine sau nu să adresăm întrebări lui 
Dumnezeu?  Răspunsul meu este următorul:  Când eram copil adresam tot felul de întrebări lui 
tata.  Și el se bucura.  Aveam și unele întrebări copilărești fără prea mult sens la care el î-mi 
spunea să mai aștept până mai cresc ca să înțeleg răspunsul.  Dumnezeu așteaptă de la copii 
Lui întrebări și dacă nu ne răspunde uneori înseamnă că trebuie să așteptăm în răbdare 
răspunsul Lui până mai creștem.  În cazul lui Habacuc, întrebările și plângerile lui erau parte 
din proorocia lui.  Deci, prin urmare Dumnezeu comunică ceva prin ele.  Ce învățăm de la 
Habacuc?  Din descrierea pe care el o face și din întrebările ridicate de el, deducem că el 
vorbea despre o situație foarte asemănătoare cu a noastră astăzi.  Deci să luăm pentru noi ce ne 
spune Habacuc.  

Habacuc ridică două întrebări care par diferite la prima vedere însă privite mai profund 
ele ele vizează același lucru.  „Până când voi striga către Tine Doamne ... ?” și „Pentru ce mă 
lași să văd nelegiuirea”?  Până când, și Pentru ce, au acelaș scop.  Dumnezeu ne lasă să vedem 
nelegiuirea în jurul nostru până când înțelegem că suntem păcătoși și ne dă timp să ne pocăim 
și să venimla El.  El a spus:  „... dacă poporul Meu, peste care este chemat numele Meu se va 
smerii, se va ruga, și v-a căuta Fața Mea, și se va abate de la căile lui rele, îl voi ascult din cerui, 
îi voi ierta păcatul și îi voi tămăduii țara.” (2Cronici 7:14).  În acest paragraf avem răspunsul la 

S-ar putea să pară curios că albinele nu merg două împreună. Odată 
matură fiecare albină pornește pe cont propriu în lumea necunoscută să 
caute nectar. Poate fi găsită la o distanță de treizeci de kilometrii căutând 
un singur lucru, hrană pentru familia ei. Nimenea din stupină nu 
supraveghează zborul ei, nimenea nu o caută dacă se pierde, ea are totul 
în natura ei, ea e născută în familia de albine și are libertate totală. În 
caracterul ei domnește un singur scop: „Ce poate face pentru familia ei”. 
Dacă aduce nectar sau polen, dacă aduce propolis sau apă, ea și-a făcut 
datoria. Albina poate fi asemănată cu celulele din corpul uman: zilnic se 
nasc, zilnic mor, organismul (stupul) își continuă existența. Ele s-au 
născut în familia care de milenii își respectă scopul pentru care a fost 
creată. Cu orice preț, în orice vreme, ea rămâne albină. 

Comparându-mă cu opera măreață și a-dimensională a lucrării lui 
Dumnezeu, prin harul dăruit prin jertfa Domnului Isus, mă simt o celulă 
minuscul de mică. Ce mă fascinează e faptul că fiecare celulă dacă e în 
Hristos este o făptură nouă, având în totalitate caracterul creatorului ei. 
Acest trup al Mântuitorului are libertate totală și nu-și pierde identitatea, 
pentru că e născut din nemurire. Apostolul spune a trăi este câștig și a 
murii este Hristos. Adevărații creștini, oriunde ar fi ei, lucrează pentru 
Hristos, adună în Hristos, mor pentru Hristos, ori vii ori morți ei sunt 
biruitori. Capul făpturilor noi i-a trimis în lume cu promisiunea că El este 
în ei și ei în El, așezați în locurile cerești. Apostolul Pavel spune că taina 
aceasta este mare, vorbind despre Hristos și biserica Lui. 

Să revizuim umblarea noastră în fața cauzei care ne-a născut din 
Dumnezeu. O clipă e de ajuns să vedem ce facem cu libertatea de a lucra 
sau de a lâncezi, a construi în cer, grăbind venirea Lui, sau a mai zăbovi 
puțin. 

Familiile de albine au în coșnița lor o sumedenie de trântori. Ei 
trăiesc bine, mănâncă tot ce e bun și proaspăt, se odihnesc și ies la 
plimbare numai în orele de prânz, și numai când temperatura e potrivita, 
și 99% din ei sunt nefolositori. Nu uitați când vine toamna ei sunt forțați 
să rămână afară, (Epistola Sobornicească a lui Iuda). Pentru unii din noi 
se apropie toamna vieții, pentru biserică se apropie venirea Domnului, 
cum stăm cu untdelemnul? Azi se mai poate obține, e gratuit, dar mâine 
nu se primește nici cu împrumut nici pe bani. Belșugul e atât de mare 
încât ni se pare veșnic. Când trâmbița va suna pentru unii va fi prea 
târziu. Să dăm năvală! —  este cuvântul pentru noi astăzi. 

Stuparul

Albinele  100%  libere
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„Maria păstra toate cuvintele acelea și se 
gândea la ele în inima ei.” (Luca 2:19)

Era noapte la Betleem. Forfota 
mulțimii de gazde și găzduiți 
încetase demult. Unii obosiți de 
lucrul zilei, alții de călătorie 
dormeau duși în lumea visurilor. 
Doar într-un loc umil, într-un grajd, 
se zărește lumina slabă a unui opaiț. 
Maria, deși istovită de călătorie și de 
durerile nașterii, alături de iesle, 
unde îi fusese pus Copilașul, nu 
doarme, ci ascultă cuvintele 
păstorilor uimiți de ceea ce vedeau.

Se împleteau amintiri și impliniri. 
Pentru Pruncul acela ea trecuse prin 
rușine și ocară. Aproape să fie 
părăsită de logodnic și ucisă cu 
pietre. Dar a ascultat Cuvântul. Și 
ce mare har să aducă pe lume pe 
Fiul Prea Înalt despre care îngerul a 
spus păstorilor că e Mântuitorul.

Cuget însă și îmi dau seama că și mie 
mi s-a făcut mare har să aud Cuvântul, să-
L primesc și să-L port în viața mea. Chiar 
rușinea și ocara pentru El îmi sunt scumpe 
și îmi sunt perle de glorii în eternitate. Ce 
har să-L poți arăta altora pe Domnul!

Copilașul Sfânt era culcat în iesle, 

Gânduri  lângă  Iesle

în grija ei să-L crească. Într-o lume 
robită păcatului nu e ușor să crești 
pe Sfântul lui Dumnezeu. Dar 
dragostea găsește posibil i tăț i 
nebănuite prin ascultare de Domnul. 
Și mie îmi este dat în grijă să-L cresc în 

omul dinlăuntru. Sunt situații vitrege, 
uneori refugiu în Egipt, dar am răspunderea 
să-L cresc. Chiar și această răspundere îmi 
este un mare har. Nu știu multe din 
planurile celor răi, dar Domnul le știe, și eu 
Îl ascult pe El.

Lângă iesle, necazurile Mariei au 
fost înghițite de bucurie. Ea era în 
mari dureri, dar se gândea la vestirea 
păstorilor cărora îngerul le-a spus că 
El este Domnul și că va fi o pricină 
de bucurie pentru tot poporul. El e 
Mesia cel așteptat. Copilul e Cel 
prevestit de toți proorocii, El e 
Mântuitorul de care avea nevoie 
lumea. Cugetul îi spunea că s-a 
meritat să sufere, ca alți mii și 
milioane să se poată bucura.
Și eu, ca Maria, chiar dacă sunt în 

mari dureri, în necazuri din pricina Lui, 
cugetând la Pruncul Sfânt: Cine este El, ce 
mi-a adus El, ce a făcut El pentru mine, 
devin copleșit de bucurie. Privesc lucrurile în 
lumina veșniciei. Durerile, necazurile, 
prigoanele sunt doar de o clipă. Aici sunt 
doar străin și călător, ca și ei în staul. El a 
venit și ne-a deschis „calea cea nouă și vie”, 
ca să ajungem acasă în slavă. De aceea, mă 
bucur de El, căci prin El am intrat în 
această stare de har.

Glorie veșnică Numelui Său 
sfânt!

Pitt Popovici


